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Este programa é implementado pela Expertise France. As opiniões expressas nesta 
publicação não refl etem necessariamente as da Comissão Europeia.

CRIME ORGANIZADO: RESPOSTA DA ÁFRICA 
OCIDENTAL A CIBERSEGURANÇA E LUTA
CONTRA O CIBERCRIME

CONTRIBUIR 
PARA REFORÇAR
A CIBERSEGURANÇA
E LUTAR CONTRA A
CIBERCRIMINALIDADE

A União Europeia é composta por 28 Estados 
membros que decidiram reunir gradualmente  
seu saber-fazer, seus recursos e seu destino. 
Juntos, durante um período de alargamento 

de mais de 50 anos, eles construíram uma área de 
estabilidade, democracia e desenvolvimento sustentável, 
mantendo sua diversidade cultural, tolerância e liberdades 
individuais. A União Europeia está determinada a partilhar 
suas realizações e seus valores com países e povos além de 
suas fronteiras.

A Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental  (CEDEAO) foi criada para 
promover o ideal de auto-sufi ciência coletiva 
em seus quinze (15) Estados membros e tem 

por mandato de promover a integração económica em 
todos os campos de atividade de seus países constituintes. 
A Comissão da CEDEAO é responsável pela implementação 
de políticas e programas destinados a alcançar os objetivos 
da Comunidade. Com o objetivo de melhorar o processo de 
integração regional e aumentar a efi cácia da organização 
comunitária, a Conferência dos Chefes de Estado e governo 
adoptaram a Visão 2020 da CEDEAO, dos povos mais 
favorável as populações e focada em resultados.

Uma agência pública, Expertise France, é um 
ator-chave na cooperação técnica internacional. 
Ela concebe e implementa projetos que fortale-
cem de forma sustentável as políticas públicas 

nos países em desenvolvimento e emergentes. Governança, 
segurança, clima, saúde, educação, etc. Trabalha em áreas-
chave do desenvolvimento sustentável e contribui juntamente 
com seus parceiros para a concretização da Agenda 2030.
En savoir plus : www.expertisefrance.fr



OBJETIVO GERAL
Contribuir para a melhoria da cibersegurança e 
combater o crime cibernético.

RESULTADOS ESPERADOS
• A resiliência e a robustez da infraestrutura de
informações são aprimoradas.

• A capacidade das partes interessadas no combate ao
crime cibernético está sendo aprimorada.

BENEFICIÁRIOS
Comissão da CEDEAO, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Côte d’Ivoire, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, 
Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

ORÇAMENTO
8 M€

DURAÇÃO
48 meses (1 de fevereiro de 2019 - 31 de janeiro de 2023).

7 PRINCIPAIS ATIVIDADES

CABO VERDE

SENEGAL

GÂMBIA

MALI NÍGER

MAURITÂNIA

NIGÉRIA

BENIN

TOGO

GANA

BURKINA
FASO

GUINÉ

GUINÉ
BISSAU

SERRA 
LEOA

LIBERIA

CÔTE
D’IVOIRE

1 -  Estabelecer uma estrutura 
estratégica que fortaleça os 
conhecimentos técnicos, operacionais 
e analíticos das instituições nacionais 
preocupadas com a cibersegurança

2 - Melhorar a conscientização da 
cibersegurança e o empoderamento 
das partes interessadas para proteger a 
Internet nos níveis nacional e regional

3 - Melhorar as capacidades de lidar 
com incidentes de segurança informática 
em dois países piloto 

4 - Fortalecer o respeito aos direitos 
humanos e ao Estado de Direito em dois 
países-piloto

5 - Analisar a estrutura estratégica 
para a implementação da infraestrutura 
de chaves públicas (PKI) para dois países-
piloto

6 - Melhorar a estrutura legal para os 
cidadãos aproveitarem os dividendos 
digitais de um ciberespaço aberto, livre, 
seguro e resiliente

7 - Melhorar as capacidades de resposta 
a casos de crimes cibernéticos em dois 
países piloto


